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ВИСНОВОК № 3
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про затвердження Порядку відшкодування вартості встановлення
надгробка учасникам АТО (ООС), що загинули при виконанні

службових обов’язків, пов’язаних із захистом Батьківщини у зоні
проведення АТО (ООС)

Оприлюднення
проекту рішення

Перебуває в процесі оприлюднення

Суб’єкт прийняття
рішення

виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис акту

Проєктом рішення виконавчому комітетові пропонується затвердити зазначений
вище проєкт рішення та затвердити Порядок відшкодування вартості встановлення
надгробка учасникам АТО (ООС), що загинули при виконанні службових обов’язків,
пов’язаних із захистом Батьківщини у зоні проведення АТО (ООС) (далі за текстом -
Порядок).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкту Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях такий корупціогенний фактор:

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування

Жодною нормою Порядку не передбачено ані строків виплати
відшкодування, ані підстав для відмови в такій виплаті, ані можливості
оскарження рішення про відмову. Недостатньо врегульованим залишилось і



питання алгоритму дій посадових осіб щодо визначення необхідного пакету
документів для отримання відшкодування.

Корупціогенні фактори

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування

Пунктом 2 Порядку передбачається, що для відшкодування вартості
встановлення надгробка на могилі загиблих учасникам АТО (ООС), що загинули при
виконанні службових обов’язків, пов’язаних із захистом Батьківщини у зоні
проведення АТО (ООС), необхідно звернутися до управління у справах ветеранів війни,
внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради та надати нижчевказані
документи:

1) заяву особи, яка звернулася за спорудженням надгробка;
2) копію паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, яка
звернулася за спорудженням надгробка;
3) копію свідоцтва про смерть;
4) копію документа, що посвідчує статус учасника АТО (ООС), що загинув
при виконанні службових обов’язків, пов’язаних із захистом Батьківщини;
5) договір – замовлення на виготовлення та встановлення надгробка на
могилі загиблого учасника АТО (ООС), що загинув при виконанні службових
обов’язків, пов’язаних із захистом Батьківщини.
6) кошторис на виготовлення та встановлення надгробка.
При цьому ж пунктом 3 Порядку встановлюється, що відшкодування вартості

встановлення надгробка учасникам АТО (ООС), що загинули при виконанні службових
обов’язків, пов’язаних із захистом Батьківщини у зоні проведення АТО (ООС),
проводиться на розрахунковий рахунок виконавця послуг. Для відшкодування вартості
встановлення надгробка необхідно надати такі документи:

1) рахунок-фактуру;
2) накладну;
3) акт виконаних робіт;
4) фото, зроблене представником управління у справах ветеранів
Миколаївської міської ради.
Разом з цим, незрозумілим залишається питання який конкретно пакет

документів є безумовною підставою для отримання такого відшкодування та хто є
суб'єктом, який має надати документи, передбачені пунктом 3 Порядку, враховуючи, що
фото має бути зроблене посадовою особою органу місцевого самоврядування.

Окрім того, жодною нормою Порядку не передбачено ані строків виплати
відшкодування, ані підстав для відмови в такій виплаті, ані можливості оскарження
рішення про відмову.

Усе це в сукупності потенційно може призвести до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки за одних і тих же умов посадові
особи матимуть можливість виплачувати відшкодування певним особам внаслідок
отримання певної неправомірної вигоди навіть без виконання вимог пункту 3 Порядку,
а іншим особам відмовляти з посиланням на необхідність подання додаткових
документів та затягуючи час щодо виготовлення фото з метою мотивування цих осіб до
надання певної вигоди посадовим особам з метою пришвидшення вирішення питання.

Відтак, рекомендується встановити строки для виплати відшкодування,
вичерпний перелік підстав для відмови, механізм оскарження рішення про таку



відмову, а також вичерпний перелік документів, які мають бути подані (встановити
строк для фотофіксації посадовою особою органу місцевого самоврядування або
виключити цю норму).

Висновок

Проєкт рішення не рекомендується до прийняття у запропонованій редакції,
оскільки в його змісті виявлено корупціогенні фактори.



ЧЕК-ЛИСТ
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів

органів місцевого самоврядування

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними,

якщо вони можуть сприяти
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень)

Підтвердження

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  ___Х____

1.1. необґрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______

1.3. регулювання відносин щодо питань місцевого значення
актами неналежного суб'єкта нормотворення

Так  _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______

1.5. відсутність або недосконалість процедури врегулювання
конфлікту інтересів

Так  _______

1.6. необґрунтоване запровадження регулювання питань
місцевого значення

Так  _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
суб'єкта правозастосування

Так  ___Х____

2. Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки
публічних процедур

Так  _______

2.1. нечітка регламентація прав, обов’язків та
відповідальності юридичних та фізичних осіб під час
здійснення публічних процедур

Так  _______

2.2. створення надмірних обтяжень або штучних перешкод
для отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) під час здійснення публічних процедур

Так  _______

2.4. недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

Так  _______



3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності суб’єктів правозастосування

Так  _______

3.1. недотримання принципу прозорості та відкритості в
діяльності суб'єкта правозастосування

Так  _______

3.2. відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні та інші посади у відповідному суб'єкті
правозастосування та звільнення з посад

Так  _______

4. Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних
правовідносин

Так  _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету
(місцевих цільових програм)

Так  _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу або
розроблення і прийняття місцевих цільових програм

Так  _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет
(місцеві цільові програми) статті витрат на функції,
невластиві ОМС, та/або об'єкти, які не перебувають у
власності територіальної громади або спільній власності
територіальних громад

Так  _______

4.4. недотримання механізмів внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту під час розпорядження бюджетними
коштами

Так  _______

5. Інші корупціогенні фактори Так  _______

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


